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Новая хваля калгаснага прыліву
5 верасня Беларусь выканала гадавы план хлебапаставак. Атрыімана буйнейшая перамога.
У мінулым годзе, ,як ведома, БССР толькі 5 студзеня 1934 года
законныла хлебапастаўкі, а ў 1932 годзе хлебазаватоўкі ў неікаторых
адстаючых раёнах, асабліва оярод аднаасобнікаў, зац.я.пнуліся да вясенняй сяўбы наступи аг а года. Рабочы клас, калгасвікі і іпірацоўныя аіднаасобнікі Беларускай рэспублікі па праву ганарацца тыім, што яны за
таікі кароткі чіас стварылі рашучы пералом у сельскай гаспадаріцы і
выканалі свае абавяізацельствы перад дзіяржавай датзрміінова. Гэта
з ’яўляецца найболын яркім пацверджаннем таго, шго сельская гаспадарка Беларусі ўцвярдзілася на шляху магутнага ўздыму і росквіту.
Што забяспечыла вам перамогу?
Перш за ўсё штодзеннае ікіраўніцтва і апромная дапамова з боку
ЦК ВКП(б) і асабіста таварыша Сталіна.
Поспех хлебаздачы тлумачыцца настойлівай і штодзеннай работай
■на аргаівізацыйна-ігаопадарчаму і палітычнаму ўмацаванню калгасаў.
Беларуская партарганізацыя падвяла мільённыя масы калгаснікаў на
ажыццяўленне лозунга таварыша Сталіна—эрабіць усе калгасы большэвіцкімі, а калгаонікаў заможнымі. Тэты лозунг ужо блізкі зараз к
практычнаму ажыццяўленню. У мног,іх калгасах Оршанокага, Рагачоўскага, Бабруйскага, Менокапа раёнаў калгаснікі атрымлі;ваюць да
8 кілограмаў зервавых культур і да 16 кілоілрамаў бульбы на працадзень. Ва ўсёй оваёй штодэевнай рабоце мы не забывалі аб неабходнасці далейшай барацьбы за кожны процант росту калектывізацыі.
У ходзе выкананвя хлебапаставак у нас ніяімала было адстаючых
раёнаў, МТС і калгасаў. Усе намаганні мы накіроўвалі на тое, каб
выраўняць увесь фронт, падціяпнуць адстаючьпя раёны. 3 першых-жа
дзён загатовак ЦК КП(б)Б узяў пад асобы нагляд ўсе адстаючыя
раёны. Нам удалооя іх вьгцягнуць значна ўперад. Больш таго, некаторыя з іх, іяік Веткаўскі і Бешанковіцкі, зараз займаюць месца на ўсебеларускай «чыірвонай дошцы».
Соўгасы Беларусі, не ў лрыклад мінулым гадам, не адставалі ад
агульнаіга тэмпа хлебаздачы. Яны 5 верасня выіканалі свой план на
104,5 лроц.
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Характэрнаю рысай у барацьбе за своечасовае выкананне хлеба
паставак з’явілаоя імкненне аднаа-собнікаў выканаць чэсна і дсбрасумленна разам а калгасамі свае абавіязкі перад дзяржавай. Партарганізацыі давялося нямала папрацаваць над тым, каб падцягнуць тэты.'

Д аб’ё.мся выссжага ўраджаю

3

што калгас—яго родная справа. Таму так бязлітадна і сурова змагаецца калТасная маса з бракаробамі.
Але, канстатуючы буйнейшыя поспехі, мы ні на хвіліну не забываем аб значных недахопах, якія яшчэ ёсць у нашай рабоце. Мы
маглі і павінны былі скончыць сяўбу раней, чым 23 мая. Нас затрымлівалі перш за ўсё соўгасы. У радзе раёнаў яшчэ дрэнна быў арганізован аднаасобнік. У 8— 10 адстаючых раёнах была ўскрыта дран
ная падрыхтаванасць да сяўбы. Як агульная з’ява, мы мелі дрэнныя
адносіны да каня, а месцамі затрудненні з кармамі. Ва мно.гіх калгасах коні перад сяўбой былі ў нездавальняючым стане. Не было ў
нас даволі цвёрдага кантролю за захаваннем насення, у рэзультаце
чаго ў радзе калгасаў насснне было разбазарана або папсавана.
І ўжо ў працэсе самой сяўбы прыходзілася адшукваць добраякаснае
насенне.
Вопыт мінулых гадоў паказаў, што самым слабым участкам на
шай работы з ’яўляецца лён. 3 года ў год мы лён недасявалі. Сама
сяўба лёну праводзілася дрэнна. Планы ільназагатовак не выконвал;ся. Таму першая задача, якую мы сабе ставім,—гэта ўнікнуць памылкі мінулых гадоў, дабіцца ў гэтым годзе рашучага палепшання
апрацоўкі і догляду лёну. Мы ўжо пачалі першую праполку лёну.
Перадавы ільнаводчы Сенненскі раён ужо закончыў першую пра
полку. Мы строга прасочым за тым, каб лён быў праполат не менпг
2-х раз.
Мы маем зараз добрыя ўсходы правых, абяцаючыя высокі ўраджай. Віды на ўраджай азімых таксама здавальняючыя. Гэта—рэзультат высокай якасці і сціслых тэрмінаў сяўбы. Але ўсё-такі высокі ўраджай трэба яшчэ заваяваць. Гаму мы побач з праполкай:
лёну дабіваемся праполкі ўсіх зернавых. Прыклад перадавых раёнаў
(Барысаў, Слуцак і інш.) паказвае, што тэту задачу безумоўна
можна выканаць.
Другая задача, якую мы павінны вырашыць,—гэта быстрае правядзенне папаравай кампаніі. У гэтай галіне мы ўжо маем пэўныяпоспехі, чаго нельга сказаць аб падняцці цаліны. ЦК комуністычнай партыі Беларусі прыходзіцца рашуча ламаць настроі бяспечнасці;
і благадушнасці, якія ёсць адносна даліны ў радзе раёнаў.
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